
احلليب : احلمد هللا رّب العاملني و الّصالة و الّسالم على سّيد املرسلني و على آله و صحبه أمجعني أّما بعد يسأل 

راس فهل هذه تفّطر و خباّصة أنّه إذا تأّكدنا سائل يقول استخدام إبرة البنج للّصائم يف الفّم من أجل حشو األض

  أنّه مل ينزل شيء يف الفم أو يف احللق يعين ؟

هذا ال يفطّر , لكن ما دام املقصود من اإلبرة ختدير مكان الّضرس اّلذي يراد معاجلته فاملشكلة من  الشيخ :

العملّية من األطّباء أّم يستعملون نضح الّناحية العملّية ليست هي هذه اإلبرة و لكن هو ما هو املعهود يف هذه 

املاء من ماسورة دقيقة جّدا بواسطة اجلهاز اّلذي عند طبيب األسنان من أجل تنظيف املكان اّلذي يراد حشوه 

من هنا تأيت املشكلة يف معاجلة الّضرس يف صيام رمضان وليس من جهة اإلبرة ألنّه يف كثري من األحيان ال 

اجل ضرسه أو سّنه من أن ال يغلبه املاء و حينئذ فحكم هذا املريض هو كحكم اّلذي ال حيسن يتمّلك املريض املع

الّسباحة فيحاوهلا وهو صائم يف رمضان و ال يأمن على نفسه من أن يغلبه املاء بسبب سوء معرفته بالّسباحة 

فيفطر ألنّه تعاطى الّسبب اّلذي ال فهذا ليس كالّسّبيح اّلذي حيسن الّسباحة فغلبه املاء فهذا ال يفطر أّما ذاك 

يغلب على ظّنه أنّه ينجو من غلبة املاء له كذلك هذا اّلذي يعاجل سّنه أو ضرسه فال ينبغي أن يعاجل ذلك يف ار 

  رمضان و إّمنا يؤّجل ذلك إىل الّليل .

ّلذي يغتسل و يغلبه احلليب : شيخنا هل يرد على قضّية اّلذي يسبح فقد يسمع سامع هذا الكالم فيقول إذا ا

  شيء من املاء يدخل يف فمه فهل يلحق بذاك أم احلكم مفرتق ؟

  يلحق بالثّاين الّسّبيح املاهر . الشيخ :

  احلليب : ألّن هذا الغسل يستطيعه كّل واحد .

  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : بارك اهللا فيك يا أستاذ .

  دون ماء يا شيخ معناه ينتفي هذا ..يف نفس الّسؤال ميكن تكون أجهزة حديثة ب السائل :

  أخذت اجلواب . الشيخ :

  سائل آخر : فيه هناك شّفاطة تشفط املاء يف نفس الوقت.

املهّم بارك اهللا فيك أن يكون املعاجل سّنه أو ضرسه يف اطمئنان من أن يغلبه املاء , أّما ما هي الوسيلة ؟  الشيخ :

أخرى و هو الّشفط املهّم ضمان عدم غلبة املاء و سبقه إىل فأخوك ذكر وسيلة و أنت اآلن ذكرت وسيلة 

  اجلوف . غريه .

احلليب : شيخنا يسأل سائل قائال حول أذكار ما بعد الّصالة فهل تكون جهرا إذ قال بعض املشايخ املشهورين 



كذا املنقول يف بأّن ترك الذّكر جهرا من الّسنن املهجورة و قال حديث ابن عّباس يف صحيح البخاري أّن يعين ه

الّسؤال أّن الّرسول عليه الّصالة و الّسالم كان جيهر وكذلك الّصحابة هكذا ورد يف الّسؤال فما هو قولكم يف 

  الّسؤال ؟

احلديث اّلذي أشري إليه هو حديث ال شّك صحيح رواه اإلمام البخاري يف صحيحه و لكن ليس نّصا  الشيخ :

لّتكبري من جهة , ّمث ليس نّصا يف مشوله لكّل أنواع الذّكر املشروع دبر الّصالة أّما يف استمراريّة اجلهر بالذّكر أو با

بالّنسبة لألمر األّول فهو ليس نّصا يف استمرار الّرسول عليه الّسالم و الّصحابة على اجلهر بالذّكر دبر الّصالة 

استمراريّة اجلهر املذكور و هو قول راوي  ذلك يعود إىل أمرين اثنني األمر األّول يوجد يف احلديث إشارة إىل عدم

( كّنا نعرف انقضاء صالة الّنبّي صلّى اهللا عليه و سّلم برفع الّصوت احلديث عبد اهللا بن عّباس رضي اهللا عنه 

فقوله كّنا يشري إىل أنّه ما استمّر األمر إىل ما بعد , من أجل هذا يقول اإلمام الّشافعي يف كتابه العظيم  بالذّكر )

األّم بأّن هذا اجلهر كان من أجل الّتعليم تعليم الّرسول عليه الّسالم لبعض األذكار دبر الّصالة و حنن نعهد من 

رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم أن يرفع صوته بشيء من الذّكر و كما تعلمون أفضل الذّكر القرآن الكرمي كان 

لّصالة و يقول أهل العلم أّن ذلك كان من أجل أن يعلم يرفع صوته حيث يسّن اخلفض و عدم اجلهر حّىت يف ا

أصحاب الّرسول ماذا يقرأ الّرسول عليه الّصالة و الّسالم يف الّصالة الّسريّة . هناك حديث عن ابن عّباس هذا 

هم لكن هذا ال ينبئ ( كّنا نعرف قراءة الّنبّي صّلى اهللا عليه و سّلم في الّسريّة باضطراب لحيته )نفسه يقول 

( يسمعنا اآلية عّم ذا كان يقرأ فهو كان يرفع صوته يف الّسريّة كما أبو قتادة األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه 

فإذا كان الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يرفع صوته من أجل الّتعليم حيث ال يشرع إالّ اإلسرار بالقراءة فمن  أحيانا )

دبر الّصالة و إن كان األصل يف الذّكر دبر الّصالة هو أيضا اإلسرار باب أوىل أن يرفع صوته من أجل الّتعليم 

بالذّكر فهناك أحاديث كثرية وكثرية جّدا حتّض املصّلني يف غري الّصالة أن ال يرفعوا أصوام بالذّكر حّىت لو كانوا 

عري أّم كانوا يف سفر يف العراء , حّىت لو كانوا يف الّصحراء فقد جاء يف الّصحيحني من حديث أيب موسى األش

( فكّنا إذا علونا شرفا أي جبال صغيرا كّبرنا و إذا هبطنا واديا سّبحنا و رفعنا أصواتنا فقال عليه فقال 

الّصالة والّسالم يا أيّها الّناس اربعوا على أنفسكم إّن من تدعونه ليس بأصّم و ال غائب إنّما تدعون سميعا 

هذا يف الّصحراء فما بالكم يف املسجد  لى أحدكم من عنق راحلته إليه )بصيرا إنّما تدعون من هو أقرب إ

اّلذي يرتّتب من رفع الّصوت فيه الّتشويش على من كان قد يكون مسبوقا بركعة أو أكثر و على من كان مشغوال 

الّذاكرين يف  بتالوة القرآن أو شيئا من األذكار و حنو ذلك من أجل هذا جاء قوله عليه الّسالم و قد مسع أصوات

( و يف رواية  ( يا أيّها الّناس كّلكم يناجي ربّه فال يجهر بعضكم على بعض بالقراءة )املسجد مرفوعة فقال 



هذا من حيث أنّه ال يوجد يف حديث ابن عّباس الّدليل على استمراريّة العمل أّما أنه ال يوجد فيه  بالقرآن )

وىل أنّه ال وجود له فيه و ما أظّن أن أولئك املشايخ اّلذي أشار إليهم دليل على مشول كّل األذكار فهذا أوىل و أ

الّسائل يف سؤاله و قال إّن رفع الّصوت بالذّكر دبر الّصالة من الّسنن املرتوكة ما أظّن أّن هذا الّرجل نفسه 

ن املرتوكة ما أظّنه يقول املتحّمس لرفع الّصوت بالذّكر هذا الّتحّمس اّلذي قال إّن رفع الّصوت بالذّكر من الّسن

أنّه يشرع رفع الّصوت يف كّل ذكر دبر الّصالة كأن يقول مثال أنت من جانب و جارك من جانب سبحان اهللا 

سبحان اهللا سبحان اهللا و حبمده إىل آخره ما أحد يقول ذا الكالم كّل ما ميكن أن يقال أنّه هناك بعض 

ّص بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كان يرفع صوته بذلك و الّتعليل سبق الّتهليالت و بعض األذكار اّليت جاء النّ 

اّلذي نصح الّنّيب  ( الّلهّم أعّني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك )و هو من أجل الّتعليم أّما كّل ذكر 

عاذ إّني أحّبك , يا ( يا معاذ إّني أحّبك , يا مصّلى اهللا عليه و سّلم و أوصى به معاذ بن جبل حينما قال له 

  معاذ إّني أحّبك , فال تدعّن أن تقول دبر كّل صالة الّلهّم أعّني على ذكرك و شكرك و حسن عبادك )

كذلك أن يقول الّناس مجيعا الّلهّم أنت الّسالم و منك الّسالم و كذلك كما يفعلون هذه األشياء كّلها ال 

ر بعد الفجر و بعد املغرب فما اّلذي استثىن هذه من تلك ؟ فال جيهرون ا لكن ماذا جيهرون ؟ الّتهليالت العش

  يوجد إذن يف احلديث أّوال الّتصريح على االستمرارية و ال على الّشمولّية و ذا ينتهي اجلواب .

قول احلليب : يسأل الّسائل ويقول إنّه قد ورد عن الّنّيب عليه الّصالة و الّسالم أو يف بعض األحاديث أنّه عندما ي

( و أنا , قال سمعت ذلك من املؤّذن أشهد أن ال إله إّال اهللا و أشهد أّن حمّمدا رسول اهللا قال راو احلديث 

فيقول الّسائل هل حنن أيضا نقول هذا ؟ ّمث هل نقول هذا يف الّتشّهد أم يف  رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم )

  األذان ؟

  ؟يف الّتشّهد يف الّصالة يعين  الشيخ :

  . ...احلليب : هكذا 

ما عنده عالقة التشهد يف الصالة أّما بالّنسبة للّسؤال األّول اجلواب نعم , و هذا فيما أفهم قد يكون  الشيخ :

( إذا اإلنسان يف وضع ليس مستعّدا إلجابة املؤّذن إجابة كاملة هي األفضل كما قال يف احلديث املعروف 

إىل آخر احلديث فقد يكون يف وضع ال يتمّكن من متابعة املؤّذن  )...سمعتم المؤّذن فقولوا مثل ما يقول 

فيختصر ايب و  " أشهد أن ال إله إالّ اهللا , أشهد أن ال إله إالّ اهللا "فيختصر اجلواب حينما يقول املؤّذن مرّتني 

م أن ال يفّوت عليه الفضل كّله هذا يشمل اجلميع و هذا من الّسّنة الّلطيفة اّليت تيّسر للمسل " و أنا و أنا "يقول 

لكن إذا دار  ( فقولوا مثل ما يقول )من أصله لكن بعضه أفضل من بعض فاألفضل أن جتيبه باملثلّية كما قال 



فهذا أفضل بال شّك من ترك  " و أنا و أنا "األمر بني عدم اإلجابة باملثلّية و بني اإلجابة ذه اجلملة املختصرة 

  ه .اإلجابة مطلقا . غري 

  احلليب : يقول من أدرك الّتشّهد يف صالة اجلمعة و قد فاتته الرّكعتان فهل يصّلي أربعا أم اثنتني ؟

  أربعا , و بّيان ذلك يف الّرسالة املعروفة  األجوبة الّنافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة نعم . الشيخ :

  ط عنه هذان الفرضان ؟احلليب : يقول اّلذي ال يصّلي و لكّنه يصوم و يزّكي فهل يسق

نعم يسقط عنه مبعىن أنّه ليس هذا اّلذي يصوم و يزّكي و يف الوقت نفسه ال يصّلي ليس مثل ذاك اّلذي  الشيخ :

(( فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره  و من يعمل مثقال ذرّة شّرا يره ال يصّلي و ال يصوم و ال يزّكي لقوله تعاىل 

يصوم و يزّكي و يف الوقت نفسه ال يصّلي أن ال يستفيد من صيامه و من زكاته و لكن خيشى على هذا اّلذي  ))

( أّول ما يحاسب العبد يوم القيامة الّصالة فإن تّمت فقد أفلح و أنجح و إن لقوله عليه الّصالة و الّسالم 

خري  فإذن حنانيك بعض الشّر أهون من بعض اّلذي ال يصّلي و يصوم و يزّكي نقصت فقد خاب و خسر )

  من الذي ال يصّلي و ال يصوم و ال يزّكي .

ميكن   ( من ترك صالة العصر فقد حبط عمله )أسأل عن حديث للّرسول عليه الّصالة و الّسالم  السائل :

  كمان يأيت هنا ؟

ل نعم , فقط تفسري حبوط العمل يف هذا احلديث اختلفوا فيه كثريا حبيث أنّه ال يبدو لنا وجه لرتجيح قو  الشيخ :

على قول مبعىن هل هو شامل لكّل عمل صاحل عمله منذ أن دخل يف سّن الّتكليف ؟ أم حبط عمله يف ذلك 

  اليوم ؟ و اهللا أعلم أين احلقيقة .

احلليب : يقول كنت قد انتهيت من صالة العشاء ّمث جاء بعض اإلخوة ليصّلوا العشاء فأردت أن أصّلي معهم 

( صالة الّليل و الّنهار مثنى ّتطوّع أم أصّلي اثنتني لقول الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم تطّوعا فهل أمتّم أربعا بنّية ال

  ؟ مثنى )

ال . هذا ألمر عارض يصّلي معهم أربعا و لكن املسألة ينبغي الّنظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو   الشيخ :

ان يف املسجد فال جيوز تكرار اجلماعة و على كان صالته يف املسجد أم يف غري املسجد ألّن احلكم خيتلف إن ك

هذا فال جيوز أن يعيد هو وراء هؤالء اّلذين يعقدون مجاعة ثانية يف مسجد له إمام راتب و له مؤّذن راتب , أّما 

إن كان وقع ذلك خارج املسجد , يف الّدار , يف العراء , يف حمّل العمل إىل آخره فاجلواب هو كما قلنا أنّه يصّلي 

  هم أربعا .مع

  ميكن هؤالء يف أمريكا حتما يف املسجد حاصل هذا الّشيء , هناك الّناس أوقام كما هنا يعين . السائل :



  كيف ؟   الشيخ :

  ممكن هؤالء الذين جاؤوا يصّلون مجاعة ما يقدرون جييئوا مع اجلماعة األوىل مطلقا . السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

  لف عن وضعنا هنا بالّنسبة للعمل كّلهم عاملون هناك .بسبب وضعهم هناك خيت السائل :

  هذا ال يربّر هلم و ال يسوّغ هلم تكرار اجلماعة يف املسجد . الشيخ :

ألنّه عندنا هنا مثال يف بالدنا و يف باقي البالد اإلسالمّية رّمبا يتساهلون و يتكاسلون و يقولون جند  السائل :

ة يف مساجد الّسوق فهناك ما أعتقد أّن الوضع ينطبق عليهم ألنّه هناك ينتهي مجاعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّ 

عمله يف كذا يف ساعة كذا أو املسافات بعيدة و املساجد قليلة جّدا هناك يف املنطقة اّليت فيها زكريّا مثال , فهل 

  هلم رخصة مثال يف اجلماعة الثانية

لك اوال أن نقّرهم يف إقامتهم يف تلك البالد الكافرة , هذه يا شيخ علي إذا قلنا هلم رخصة معىن ذ الشيخ :

واحدة , و األخرى أن نقّرهم يف احملافظة على املساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون يف كّل 

 حمّلة فيها مجاعة مسلمون مسجد جيمعهم على األقّل للّصلوات اخلمس و أن يكون يف حمّلة أخرى مسجد جامع

جتتمع فيه احملّالت كّلها يف املسجد اجلامع فإذا قلنا و هذا اّلذي قلته نعرفه متاما بأّن هذا يسوّغ هلم أن يكّرروا 

اجلماعة يف املسجد الواحد فمعىن ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنني , على إقامتهم يف تلك البالد اّليت ال 

اإلسالم كما لو كانوا يف بالد اإلسالم هذا أّوال , معناه أنّنا نقرّهم أن تسمح هلم ألّا بالد كفر أن يقيموا شعائر 

  يستقّروا هناك و هذا ال جيوز و ثانيا أن نقّرهم على اإلقالل من بناء املساجد و هذا ال جيوز . غريه .

فها ليس ذا قيمة احلليب : يسأل سائل فيقول إذا وجدت على قارعة الطّريق شيئا من املال أو غريه و كان قليال تا

  فماذا أفعل به ؟

إن كان كما ذكرت و كان امللتقط فقريا فهو أوىل ا من غريه من الفقراء و إن كان غنّيا فليتصّدق به  الشيخ :

  على من يعرفه فقريا .

  احلليب : يقول زواج املصلحة هل جيوز ؟

 بعد اإلفصاح عن مضمونه , أنا يتبادر إىل تعبري جديد و هذا الّتعبري اجلديد ال جيوز اإلجابة عنه إالّ  الشيخ :

ذهين مثال أنّه واحد مسلم يريد أن يقيم يف بالد الكفر و يريد أن يتجّنس باجلنسّية الكافرة اّليت ال جتوز فهو 

ال فخر  يتزّوج بواحدة أمريكّية ألنّه هذا الّزواج يف ذاك القانون الكافر يسوّغ هلذا املتزّوج أن ينال اجلنسّية الكافرة و

, ظلمات بعضها فوق بعض , ما بين على فاسد فهو فاسد , ما بين على حرام فهو حرام , أّما لو قيل ما حكم 



  الّزواج أو زواج املسلم بالكتابّية فنحن نقول حّىت و لو مل توجد تلك املصلحة الكمينة يف ذاك الّسؤال الطّريح آنفا

  . ... السائل :

ّزواج اليوم بدون مراعاة املصلحة املزعومة أنا ال أراه جائزا و هذه نقطة يغفل عنها  أي نعم أقول هذا ال الشيخ :

كثري من اّلذين يتصّدرون االس إلفتاء الّناس باحلرام و احلالل و ما جيوز و ما ال جيوز ذلك ألّن األصل اّلذي 

أو نصرانّية هذا القول مستنده على قوله قام عليه احلكم املعروف جبواز تزّوج املسلم بكتابّية سواء كانت يهوديّة 

و من هنا كما سيبدو يظهر الفرق العظيم بني  (( و المحصنات من اّلذين أوتوا الكتاب من قبلكم ))تعاىل 

الفقه الّتقليدي املختصر يف املتون الغري املعتمدة على األدّلة الّشرعّية من الكتاب و الّسّنة و بني الفقه املستقى من 

الّسّنة القرآن يقّيد الّزواج بالكتابّيات بكلمة احملصنات الفقه ال يقّيد يقول جيوز الّزواج بالكتابّيات فإذا  الكتاب و

رجعنا إىل الّنّص اّلذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصري يف الّتعبري فالّنّص يفهمه كّل عرّيب بل و كّل 

الكتابّية مقرون فيما إذا كانت حمصنة و معىن حمصنة عفيفة عجمّي مستعرب مثلي يفهم متاما أّن للّزواج ب

أحصنت فرجها يف حدود ما نسمع و حنن قد عافانا اهللا من أن حنىي يف تلك البالد املوبوءة فحسبك من الّشّر  

لكلّية كما يقال مساعه فنحن نسمع من اّلذين ابتلوا باإلقامة يف تلك البالد أنّه قليل جّدا جّدا أو لعّله معدوم با

فتاة تبلغ سّن اخلمسة عشر أو العشرين و تكون إيش عفيفة حمصنة هذا يكاد أن يكون معدوما إن مل يكن 

معدوما فعال فلذلك فال جيوز للمسلم أن يبيح لنفسه الّزواج مبثل بتلك الّنساء الكتابّيات و أنا كما يقال إن 

صلوا يف حروم يف أوروبا مع اجليوش العثمانّية اّليت أنسى فلن أنسى رجال من الّضّباط األتراك اّلذين كانوا و 

وصلت إىل بعض البالد كالبلغاريا و الّنمسا حّدثين هذا الّرجل و أنا طبعا يف دمشق و أنا يف سّن الّشباب بأّن 

نها هناك عادة يف بعض تلك البالد أنا نسيت اآلن إّما ّمسى الّنمسا أو بلغاريا قال احلامل حينما تضع ما يف بط

فإن كانت بنتا فالقابلة رأسا إذا كنتم تستعملون هذه الّلفظة الّسوريّة تبعصها أي تدخل إصبعها يف فرجها فتفّض 

بكارا سلفا ملاذا حّىت إذا ما بلغت سّن الّنساء و عاشرت الّشباب و متّتعوا ا باحلرام فتزّوجها الّزوج زعموا 

لدت ما أنّه بعين من ذوات األخدان هكذا وصل األمر يف تلك البالد البكارة فيقولون ال هذه منذ و  ...فيجدها 

فإذا ال جيوز الّزواج بالكتابّية اليوم يف مثل تلك األجواء حّىت و لو كان ليحصن نفسه أو حيصنها هي إّال أن 

  أسلمت و تابت إىل اهللا عّز و جّل فهذا له حكم آخر .

  د لصالة العشاء .احلليب : يسأل سائل فيقول هل هناك وقت حمدّ 

  من غروب الّشفق األمحر إىل نصف الّليل .نعم . ... الشيخ :

احلليب : يقول الّسائل قرأت يف بعض الكتب أّن الكافر إذا عطس يقول له املسلم يهديكم اهللا و يصلح بالكم 



  و ما شابه ؟فهل األمر كذلك كما هو ظاهر مثّ هل جيوز لنا أن نرتمجه إىل اإلجنليزيّة ليعرفه الّناس أ

  ال اّلذي ورد هو هداك اهللا يقول للكافر الشيخ :

  احلليب : اّلذي ورد يهديكم اهللا دون ذكر الّصالح؟

  أي نعم . الشيخ :

قرأت و نسيت يف أّي كتاب أّن اليهود كانوا يعطسوا أمام الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم حّىت يقول هلم  السائل :

  كم اهللايرمحكم اهللا يقول يشّمت يرمح

  سائل آخر : يف مسلم

  مطابق هلذا . ...قرأته يف مسلم يعين ميكن زكريّا سؤاله بالّنسبة  السائل :

  . ...ماكان يقول هلم  الشيخ :

  احلليب : قال الّشيخ يصلح بالكم ال . يهديكم اهللا فقط

  غريه . الشيخ :

  يقوم ا بعض الّناس .. احلليب : يقول الّسائل ما هو حكم احليل اّليت تسّمى خّفة اليد و

  تسّمى إيش ؟ الشيخ :

  احلليب : خّفة اليد , خّفة إيد يعين يسّموها ..

  احليل ؟ الشيخ :

احلليب : آه , كمثال أن خيرج املال من جيبك دون أن تشعر مثّ خيرجه من وراء أذنه بطريقة فهل هذا من الّسحر ؟ 

  فبالّتايل هل يكفر صاحبه ؟

  من الّسحر لكّنه من الّدجل اّلذي ينهى عنه الّشارع احلكيم . ال . هذا ليس الشيخ :

( لو كنت احلليب : يسأل السائل سؤاال نذكره بعجره و جبره كما يقولون يقول قول ابن عمر رضي اهللا عنه 

  فهل نفهم من هذا أّن يف الّسفر ال جيوز أن نسّبح بعد الّصالة ؟ مسّبحا ألتممت صالتي )

, أثر ابن عمر هذا و هو صحيح و يف صحيح البخاري يعين لو كنت متطّوعا و حمافظا  اهللا يهديك الشيخ :

على الّسنن الّرواتب يف الّسفر ألمتمت الفريضة و لكن ليس األمر بالرّأي أنا رأيت الّرسول عليه الّسالم يصّلي 

ظيم جّدا أّن املسلم يقف قصرا و ال يسّبح , ال يصّلي الّسنن فهذا هو مقصده رضي اهللا عنه , و هذا كالم ع

عند ما جاء يف الّشرع ال حيّكم عقله لكن بعض الّناس ال حيسنون الّتسليم فيأيت مثل هذا الّصحايب اجلليل فيفّتح 

ذهنه و يقول له لو كان الّدين بالرّأي أنا أكّمل الفريضة أحسن من أصّلي الّسّنة ألّن الفريضة أفضل من الّسّنة  



( لو كان الّدين بالّرأي لقلت بمسح أسفل  تعاىل عنه من هذا امليزان و من هذا الباب كما قال علّي رضي اهللا

  . غريهالخّف و ليس مسح أعاله و لكّني رأيت رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم يمسح على الخّفين )

ّيب رأى رجال يصّلي و احلليب : شيخنا أيضا ما ذكرمتوه يف إرواء الغليل نقال عن سنن البيهقي أّن سعيد بن املس

السلف لالتباع و..  ... " أاك عن خمالفة الّسّنة "فقال  " أتنهاين عن الّصالة "يكثر الّصالة فنهاه و قال له 

  السنة نعم .

احلليب : يسأل الّسائل سؤاال و لعّله األخري فيقول رجل سرق بيته يف بالد الكفر يف أمريكا و هذا البيت عليه 

ذ ماال مقابل هذه الّسرقة لكن الّشركة طلبت منه أن يضع كشفا باملسروقات حّىت تعطيه مثنها أو تأمني يعين يأخ

مقابلها فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف فبدال أن يقول عنده مثال عند غّسالة يقول غّسالتني أو شيء مثال 

ولعّل بعضا من إخوانه أشّقائه , يزيد و يضاعف فهذه الّشركة شّكت أو أرادت أن تتثّبت فسألت بعض الّناس 

فهؤالء األشّقاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزما فيسألون هل جيوز لنا أن نشهد على هذا الباطل فضال عن حكم 

  الّتأمني األصلي و ما شابه ذلك ؟ وجزاكم اهللا خريا .

نه أن يشهدوا على هذه الزّيادة طبعا ال جيوز للمؤّمن أن يزيد يف الّتقدير فضال عن أنّه ال جيوز إلخوا الشيخ :

أّما الّتأمني يف األصل هو قمار فهذه مصيبة عّمت البالد  ( إّني ال أشهد على جور )الباطلة لقوله عليه الّسالم 

فال جيوز الّتأمني مطلقا و لعّل من آثار هذا الّتأمني احملّرم أن يصل إىل مثل هذا الّتدليس و اإلشهاد لبعض الّناس 

  و على الّزور .على الكذب 

أخي يقول أّن كّلهم يهود الّذين يأخذون منا األموال شقيقي الغري ملتزم هو يصّلي فقط كّل هذه  السائل :

  األموال تذهب لليهود .

إذا كانت اليهود تأكل أموال الّناس بالباطل فهل حنن نتشّبه م ونأكل أموال الّناس بالباطل ّمث إذا كان  الشيخ :

هادة فلماذا هو يساكنهم ؟ ملاذا يعاشرهم و يعيش يف بالدهم ؟ على زكريّا و أمثاله من امللتزمني يشهد هذه الشّ 

  . ( إّني ال أشهد على جور )أن يلتزموا قول الّرسول الكرمي 

سألين واحد يف املسجد متّكة صغرية على شكل أسد , متّكة دّخان عفانا اهللا و إيّاكم و يقول حّىت أنّه  السائل :

  يستعملها للّدّخان حاطينها منظرا صغرية فهل هذا يعترب من الّتماثيل احملّرمة ؟ال 

  مضاعفا الشيخ :

  جزاك اهللا خريا ...دخان و  السائل :

  البارحة ألول مرة يّتصل معّي الّشيخ مجيل الّرمحن . الشيخ :



  احلليب : عجيب , من هناك ؟ سبحان اهللا!

  اين الّسلفي .من هناك , تبع اجلهاد األفغ الشيخ :

  سائل آخر : مجاعة القرآن و الّسّنة .

  أي نعم . اّلذين هلم جمّلة ااهد رأيت شيئا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : رأيتها مرّة , ااهد ما هي ملّونة و ال شيء .

  ن العرب.ال . ملّون لكن ما فيه صور , املقصود كان يف األّول أسئلة من بعض اجلماعة امللتّفني حوله م الشيخ :

فوّجهوا بعض األسئلة املتعّلقة باختالف األمراء و القّواد هناك فأجبتهم مبا هو معروف لديكم مجيعا  الشيخ :

لكن الظّاهر أنّه ما هو هذا الّسؤال الّشيخ مجيل الّرمحن نفسه ففوجئت و إذا هو به يبدأ الكالم و بلكنة أعجمّية 

  يتكّلم بكالم الّشجعان يعين .. واضحة جّدا لكن ما قّدم نفسه إّيل لكّنه

  احلليب : املقدام .

املقدام أي نعم . فأيضا أجبته لكن يقول و كما تعلم من عاديت هل أجبتك عن سؤالك أقول له فقال  الشيخ :

يل ال ما أخذت جواب سؤايل كأنّه هو شعر أنّه أنا ال أفهم عليه أو هو مل يفّهمين فكّلف أحد اإلخوان العرب 

قال يل هذا اّلذي كان يكّلمك آنفا هو الّشيخ مجيل و يسأل عن كذا و كذا كان الّسؤال أّن الّشيخ  هذا األخ

مجيل هل هو إمارته إمارة عاّمة أم خاّصة ؟ هكذا كان الّسؤال قلت له ال هذه إمارة خاّصة ما تكون اإلمارة عاّمة 

يف كّل أقطار اإلسالم و إذ كذلك ما هذا هو اجلواب إالّ حينما يبايع هذا األمري أو ذاك بيعة عاّمة من املسلمني 

  لكن تبّينت بعد ما حكى بالعريب أّم هم ما عرفوا يسألوا

  احلليب : سبحان اهللا!

و إذ الّسؤال هو هل مثل الّشيخ مجيل إمارته إمارة عاّمة أو خاّصة مبعىن هل من يولّيه هو الشيخ مجيل  الشيخ :

لف املناطق اّليت هو أمريها هل هلؤالء األمراء الطّاعة بناء على أّم موّلون من قبل من الّرؤساء و األمراء يف خمت

  األمري ..

  ( من أطاع أميري فقد أطاعني )احلليب : يعين مثل 

هو هذا أنا جئت ذا احلديث نفسه قلت له بارك اهللا فيك اآلن وضح األمر فكما جيب إطاعة الّشيخ  الشيخ :

ؤساء و األمراء اّلذين نصبهم األمري مجيل و بعد ذلك بدأوا يسألون أسئلة فقهّية كمثل اجلمع مجيل جيب إطاعة الرّ 

بني صالتني و هم يف احلدود مع الكّفار أو الّشيوعّيني قال إنّه بعض املشايخ اّلذين زارونا قالوا ما جيوز لكم 

خباّصة أّنين أتصّور و ما أدري وضعكم كيف اجلمع و خباّصة مجع الّتقدمي فأنا أجبت كما تعلمون باجلواز قلت له 



أّنكم أنتم باإلضافة إىل أّنكم جماهدون فأنتم قوم سفر فلو ما كان هناك فيه حرج من احملافظة على أداء الّصالة 

يف أوقاا فباعتباركم مسافرين فيجوز لكم اجلمع أصال , فهنا وجد إيش؟ سببني الّسبب األّول هو الّسفر 

 هو احلرج اّلذين تالقونه العدّو أمامكم و ما كّل ساعة تقدرون تصّلوا فتجمعوا بني الّصالتني هذا والّسبب الثّاين

من سؤاهلم , كذلك سألوا حول املسجد هل يشرع اّختاذ املنرب فيه ؟ قلت هذا خيتلف باختالف املسجد إن كان 

إذا كان مسجدا ال تقام فيه اجلمعة إّمنا  مسجدا جامعا تقام فيه اجلمعة و اجلماعات فال شّك أّن هذا سّنة أّما

اجلماعة فقط فذلك ليس من الّسّنة , مثّ انتقل يف الّسؤال عن احملراب يف املسجد فأجبته بأنّه ال أصل له يف الّسّنة 

, ّمث أخريا دخل يف احلديث الّشيخ مجيل الّرمحن لكن كّل كالمه كان يف الّنهاية دعاء بطول العمر و انتفاع 

مني بعلمك و حنن كما تعلم ال نستغين عن علمك و سوف نّتصل بعد أن عرفنا طريق االتصال بك هاتفّيا املسل

  و حنو ذلك يعين كالم يدّل على إخالص و على احرتام للعلم و حنو ذلك .

عوة عندما جنمع يف الّسفر أو يف احلضر بني صالتني هل ندعو بدعاء بعد اإلقامة اللهّم رّب هذه الدّ  السائل :

  الّتامة يف اإلقامة الثّانية و نقول للمصّلني استووا تراّصوا يف الّصالة الثّانية اموعة ؟

أّما اإلجابة فال تزال قائمة أّما تسوية الّصفوف فحسب احلاجة إن رأيت اعوجاجا يف الّصّف قّومته و إن  الشيخ :

  وجدم ال يزالون مستقيمني فاحلمد هللا رّب العاملني .

  أّما الّدعاء اللهّم رّب هذه الّدعوة الّتاّمة ل :السائ

  حنن قلنا اإلجابة ال تزال قائمة . الشيخ :

تطّبق هذا رفع الّصوت أحيانا يف الّصالة  ...طبعا ذكرت أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم أنا حىت اآلن  السائل :

  الّسريّة ..

  الشيخ  : طّيب .

  الذّكر اّلذي ذكر عن بن عّباس رضي اهللا عنهما ؟ و لكن هذا كان ما مثل السائل :

ال هو شوف نفس الذّكر , نفس الذّكر يقال إن كان فيه مصلحة تعليم فريفع اإلمام ذكره من أجل  الشيخ :

الّتعليم ال لكي يكون سّنة , كذلك يف نفس الّصالة الّسريّة من أجل إمساع الّناس و تعليمهم العّلة قائمة أّما 

  هو مستمرّا , كلّما وجدت العّلة وجد املعلول . احلكم فما

احلليب : شيخنا اإلمام الّشافعي يف الكالم اّلذي تفّضلتم به و أشرمت إليه قبل قليل يضرب مثال بديع جّدا يذكر 

حديث صالة الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم على املنرب ّمث رجوعه يقول أّن هذا حدث مرّة مع الّرسول عليه 

  ة و الّسالم و إّمنا فعله للّتعليم فهذا مثل ذاك .الّصال



  رمحه اهللا , جزاه اهللا خريا . تذّكرت حديث املنرب ؟ الشيخ :

ا كان يصّلي  السائل :
ّ
  . ...مل

  نعم . الشيخ :

  احلليب : سجد يف أصل املنرب .

م إخوانه فهل نستطيع أن سؤال عن أخي منافق يشتم الّذات اإلهلّية ألّي سبب و حيّب الكّفار كأّ  السائل :

  نكّفره ؟

  فهل إيش ؟ الشيخ :

  نستطيع أن نكّفره و نقول عنه أنّه كافر السائل :

ال نكّفره إّال إذا استحّل مواالة الكّفار بقلبه و إّال ستّتسع علينا دائرة الّتكفري و يصري اّلذي يأكل الرّبا  الشيخ :

و الزّاين كافر ما يقال هذا يقال من استحّل هذه احملّرمات و  كافر , و اّلذي يسرق كافر , و الغّشاش كافر ,

منها مواالة الكّفار قال مثال مثل ما يقول بعض اّجلّهال يا أخي مل تتوّضأ و تصّلي ؟ يقول لك يا أخي بال و 

ا تقول له هذا الكالم يقول لك اهللا يتوب علينا اهللا يهد
ّ
ينا تالحظ ضوء و ال صالة هذا كان . هذا كفر , أّما مل

  الفرق بني االثنني ؟ أسألك

  كيف ؟  السائل :

ا تأمرهم بالّصالة يقول لك بال  الشيخ :
ّ
أنت لست معي , أضرب لك مثاال أّن بعض الناس ممّن ال يصّلون مل

  صالة ..

  فهمت هذا بس سؤالك يف األخري .. السائل :

يتك يف عيونك شارد عّين . رجالن تاركان فهمت أنا سألتك عن األخري تالحظ الفرق أم ال ؟ أنا رأ الشيخ :

للّصالة أحدمها حينما يقال له يا أخي مل ال تصّلي ؟ صّل , يقول لك بال صالة بال كذا هذا كان بالّنسبة للعرب 

أهل بدو أهل وساخة إىل آخره اآلن ليست هناك حاجة هلذه الّصالة , هذا كافر . و رجل ثاين مثله ال يصّلي 

ا نذّكره 
ّ
بالّصالة يقول لك اهللا يتوب علينا , فالّسؤال كان و أرجو أن تكون معي هل تالحظ معي الفرق لكن مل

  بني االثنني 

  نعم . السائل :

طّيب , األّول هو الكافر الثّاين ليس كافرا لكّنه فاسق و يكفيه امثه و فسقه على هذا املقياس تقول على   الشيخ :

ر فإذا كان يستحّل املواالة و ما حيّرم املواالة اّليت ربّنا حيّرمها بنّص القرآن فهذا  كّل املعاصي اّليت منها مواالة الكّفا



كالّرجل اّلذي ال يصّلي و يقول هذه الّصالة كانت فهو كافر . أّما اّلذي يقول لك اهللا يتوب علينا نريد نضطّر 

  نساير و نعيش و كذا فهذا فاسق و ليس بكافر وضح لك الفرق إن شاء اهللا ؟

  نعم . السائل :

يف مسألة الّصائم واملفطّرات و ما شابه ذلك يقولون أن ال يدخل يف جوفه شيء , هل هذا القيد  السائل :

  صحيح ؟

  ال . الشيخ :

  ليس بصحيح . إّمنا الطّعام و الّشراب بنّص القرآن و الّسّنة . السائل :

الوضوء ما خرج من الّسبيلني هذا الّتعميم ال هذا كقوهلم العكس الّدخول هو اخلروج يف مسألة نقض  الشيخ :

أصل له أيضا , ال يوجد ما ينقض إّال البول و الغائط و املذي و الودي و حنو ذلك . بعض الفقهاء القدامى  

كاإلمام مالك رمحه اهللا صرّح بضّد هذه القاعدة العاّمة قال لو خرج منه حصبة أو خرج منه دودة هذا يشمله 

خرجت منه دودة ؟ ذه  ...ما خرج من الّسبيلني هو يقول ال ينقض ما يف عندنا دليل و ما القاعدة العاّمة 

املناسبة كان يف بعض البالد ناس مبتلون بالّدود األمحر اّلذي يعيش يف األمعاء و جتد بعضهم ما يشعر إّال هو 

  نازل

  . ... السائل :

نّه خّففت من هذا الّشيء ما عاد مسعنا . املهّم مثل هذه آه , بس كإنّه يعين األدوية اّليت انتشرت كأ الشيخ :

( فال ينصرفّن حّتى يسمع صوتا أو الّدودة خرجت طّيب ما يعمل فيها هو ؟ الّرسول قال يف احلديث الّصحيح 

   يجد ريحا )

  ال هذه وال هذه السائل :

  خالص هذا ما داخل يف الّنواقض فهذا العموم مثل هذا العموم . الشيخ :

ليب : خطر يف بايل شيخنا و أنا أحتّدث عن املفطّرات بعضهم يقول اّلذي يضع القطرة يف حلقه ووجدها يف احل

  حلقه ولو وجدها يف حلقه هذا ال يسّمى ال طعاما و ال شرابا

  أي نعم الشيخ :

  . )) ...(( فكلوا و اشربوا حتى و ربّنا عّز و جّل بيقول  السائل :

  ن الّرجل ؟و خروج الّدّم م السائل :

  خروج الّدّم ؟ الشيخ :



خروج الّدّم من الّرجل ليس من املرأة . املرأة إن كان حيض أو دم خيرج من املرأة و الّرجل يف نفس  السائل :

  الّشيء يعين بسبب نزيف يف املثانة مثال عافانا اهللا و إيّاكم أو يف املعدة أو باسور أو كذا

  ء أو بالّصيامسؤالك يتعّلق بنواقض الوضو  الشيخ :

  نواقض الوضوء . السائل :

  طّيب , الّدّم اّلذي خيرج من املرأة فهو إّما دم حيض أو دم استحاضة ماشي ؟ الشيخ :

  . ...أو دم بسبب مرض ما قرح أو  السائل :

دم ما مهّم بس املوضع له تأثري بالّنسبة للمرأة ألنّه قلت أنت مثل هذا ما خرج عن كونه دم حيض أو  الشيخ :

استحاضة صّح ؟ ما هو دم حيض إذن هو دم استحاضة فهذا ينقض الوضوء أّما الّرجل فلّما ليس من عادته أن 

حييض وال أن يستحاض فحكم دمه غري حكم دم املرأة اّليت حتيض أو تستحاض , و لذلك يف املذهب الّشافعي 

مهما كان كثريا و نقيضه املذهب احلنفي  يف هذه الّنقطة أوسع املذاهب حيث قال خروج الّدّم ال ينقض الوضوء

ينقض مهما كان قليال , الوسط مذهب اإلمام أمحد و مالك أيضا إن كان كثريا نقض و إّال مل ينقض و أنا ال 

أتصّور يف العادة أّن دما كثريا أكثر من قّصة ذلك لّرجل احلارس اّلذي قام حيرس الّرسول و اجلماعة و هم نائمون 

  . ...يف الّسفر 

احلليب : يقول امرأة يعين قد انقطع حيضها و بلغت سّن اليأس كما يسّمونه يف لغة العصر ّمث فجأة رأت الّدم 

رجع لكن بغري كثرة و أحيانا بكثرة و أحيانا بقّلة من غري أوقات حمّددة من غري انتظام يف أّي شيء فهذه هل 

  تلحق باالستحاضة أم باحليض أم بأّي صورة من الّصور ؟

  تشوف لون الّدّم . لشيخ :ا

  احلليب : يعين تعرفه ..

  برائحته . الشيخ :

  احلليب : أيوة . إذا هذا الّضابط ؟

    نعم .  الشيخ :

  احلليب : جزاكم اهللا خريا .

  و إيّاك . الشيخ :

  احلليب : بارك اهللا فيكم شيخنا .

  حبمدك أشهد أن ال إله إالّ أنت ..يال سبحانك اللهّم و  الشيخ :


